
 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO "BAŚNIOWA ŁÓDŹ" 

 

 
KSIĘGARNIA OSSOLINEUM W ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 181, 90-447 LÓDŹ, TEL. 42 636-19-43, 

ossolineum181@wp.pl, renee4@ld.onet.pl, www.ossolineum.net, facebook.com/księgarnia Ossolineum 

na opowieść inspirowaną historią miasta Łodzi 

1. Celem konkursu jest wydanie książki z baśniami, legendami, opowiadaniami nawiązującymi 
do historii Łodzi, dzięki czemu będzie możliwe rozwijanie wyobraźni, umiejętności literackich, 
uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, poszerzenie wiadomości z dziedziny 
historii miasta i jego okolic. 

2. Organizatorem konkursu jest Księgarnia Ossolineum w Łodzi ul Piotrkowska 181 (JET PLUS 
ELŻBIETA TRYBUCHOWSKA z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim). 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów klas szkół podstawowych 

i  ponadpodstawowych Łodzi i okolic. 
5. Wymogi konkursowe utworów inspirowanych historią Łodzi: 
a. utwór jest napisany przez jednego autora, 
b. praca powinna zawierać prawidłowo skonstruowaną stronę tytułową (tytuł opowiadania, imię 

i nazwisko autora pracy, klasę, rok szkolny, nazwę szkoły, opiekuna), 
c. praca nie powinna przekraczać 6 stron w formacie Word ( czyli ok 12 tysięcy znaków lub 200 

linijek), 
d. praca powinna być dotąd niepublikowana, nie brać udziału w innych konkursach, 

nie być nagradzana w innych konkursach (jest to warunek konieczny zakwalifikowania 
do konkursu), 

e. każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, 
f. każdy uczestnik / opiekun ustawowy uczestnika powinien dołączyć zgodę na wykorzystanie 

wizerunku oraz przekazanie praw autorskich do utworu, stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

6. Kryteria oceniania: Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu. 
7. Terminy: Konkurs trwa od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 
8. Prace wraz ze zgodami, o których mowa w pkt. 5 lit. f, należy składać do 30.06.2018 roku 

na adres Organizatora: Księgarnia Ossolineum w Łodzi, ul Piotrkowska 181, 90-447 Łódź,  
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 18 oraz/lub mailem na adres: 
ossolineum181@wp.pl bądź renee4@ld.onet.pl. W wypadku wysłania pracy na adres mailowy, 
zgody, opisane w pkt. 5 lit. f, należy dostarczyć w oryginale do Księgarni w ciągu 7 dni. 

9. W razie złożenia pracy w formie papierowej Uczestnik obowiązany jest przesłać ją w formie 
elektronicznej na adres mailowy Organizatora: ossolineum181@wp.pl bądź renee4@ld.onet.pl. 

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
11. Osoby zgłaszające prace do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla celów realizacji Konkursu i publikacji pracy w książce pt.: „Baśniowa Łódź" 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

12. Podane dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 r. 
o ochronie danych osobowych dla celów realizacji Konkursu, w szeroko pojętych celach 
marketingowych i promocyjnych Organizatora. 

13. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu wyżej 
wymienionej ustawy. Właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania 
jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez wyżej wymienioną ustawę 
lub żądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Ze względów bezpieczeństwa w każdym 
z opisanych przypadków właściciel danych bądź jego przedstawiciel ustawowy winien zwracać 
się do Organizatora na piśmie. 
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14. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia konkursu, 

w szczególności wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz w celu promocji i reklamy 
Konkursu oraz Organizatora. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana 
przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska i innych danych na stronie 
www Organizatora. 

15. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną zatrzymane przez organizatorów. 
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia pracy (lub jej fragmentów) na stronie 

internetowej Organizatora lub Facebooku bądź w innych mediach. 
17. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw 

majątkowych  na  następujących  polach   eksploatacji:   
a. trwałego lub czasowego utrwalania utworu i zwielokrotniania utworu w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnienia techniką 
kserograficzną, cyfrową, drukarską, 

b. obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, także 
przy użyciu Internetu, 

c. rozpowszechnianie utworu bądź jego kopii, w tym jego publiczne wystawienie, udostępnianie 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w tym udostępnianie w Internecie, w ramach dowolnych stron internetowych 
oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, 

d. wprowadzenie do pamięci komputera, 
e. wykorzystanie utworu bądź jego części do celów promocji i reklamy. 
18. Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w 2018 roku. 

O dokładnym terminie organizatorzy poinformują do połowy listopada 2018 roku. 
Nagrody rzeczowe z uwagi na ich wartość nie będą objęte obowiązkiem podatkowym, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

19. Wyniki konkursu wraz z listą laureatów – autorów prac, które zakwalifikowały się do książki 
pt. „Baśniowa Łódź" zostaną podane do wiadomości do 30 września 2018 roku, na stronie 
internetowej Organizatora. 

 
 
 
 

ORGANIZATOR 


